Na Maria Teresa Gisbert Coll, secretària
interventora de l’Ajuntament de Sant Cebrià
de Vallalta (Maresme), CERTIFICO:

Relació de fets
1. Per acord de la Junta de Govern local de data 13 de maig de 2021 es va
iniciar el procediment de de la contractació del servei de neteja dels edificis i
dependències municipals, escola, escola bressol, instal·lacions culturals i
esportives, de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta,(EXP. 573/2021) amb un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 415.676,99
euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 343.534,70 euros,
pressupost net i 72.142,29 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit
(IVA) al tipus del 21% pels dos anys de durada del contracte.
En data 19 de maig es va remetre l’anunci de licitació al DOUE per la seva
publicació durant publicar en el perfil de contractant per un període de 30 dies
naturals.
Segons consta a l’acta de l’ obertura d’ofertes de data 21 de juny de 2021 no
es va presentar cap oferta.
2. Per informe de data 21 de setembre de 2021 l’enginyer tècnic municipal,
sol·licita i justifica la necessitat de tramitació de la contractació del servei de
neteja dels edificis i dependències municipals, escola, escola bressol,
instal·lacions culturals i esportives, de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta,
amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
442.493,25 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 365.696,90
euros, pressupost net i 76.796,35 euros en concepte d'Impost sobre el Valor
Afegit (IVA) al tipus del 21% pels dos anys de durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte que es
preveuen modificacions i pròrrogues el valor estimat del contracte és de
807.126,78 euros.
3. Examinada la documentació que acompanya l’expedient i vists els informes
emesos per la secretària interventora amb data 22 de setembre de 2021.
Fonaments de dret
1. L’objecte del contracte correspon als anomenats contractes de serveis,
d’acord amb el que disposa l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).
2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès
públic de la contractació, d’acord amb el previst als articles 116 de la LCSP.
3. De conformitat amb el que disposa l’article 156 i 22 de la LCSP, la forma de
contractació serà el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
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Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, en
sessió ordinària celebrada el dia 28 de setembre de 2021, va adoptar amb el
quòrum legalment exigible, entre altres acords, el que es transcriu literalment a
continuació:

El que certifico pel general coneixement i als efectes que procedeixin, per ordre i
amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde accidental. Es fan les advertències previstes a
l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de desembre (ROF). Sant Cebrià
de Vallalta, a data de la signatura electrònica.
L’alcalde accidental
Jordi Marqueño Bassols

La secretària interventora,

Document signat digitalment
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4. És òrgan competent per a la present contractació la Junta de Govern Local
per delegació del Ple Municipal en sessió extraordinària celebrada el dia 28 de
juny de 2019.
En base als antecedents exposats,
EL REGIDOR DE NOVES TECNOLOGIES OBRES PÚBLIQUES SERVEIS
MUNICIPALS I TRANSPORTS PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS
ACORDS:
PRIMER. Declarar desert el procediment de de la contractació del servei de
neteja dels edificis i dependències municipals, escola, escola bressol,
instal·lacions culturals i esportives, de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta,
(EXP. 573/2021)
SEGON. Aprovar un nou expedient de contractació del servei de neteja dels
edificis i dependències municipals, escola, escola bressol, instal·lacions
culturals i esportives, de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, amb un import
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 442.493,25 euros,
IVA inclòs, amb el desglossament següent: 365.696,90 euros, pressupost net i
76.796,35 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del
21% pels dos anys de durada del contracte.
TERCER. Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i tècniques
particulars que regiran la contractació del servei a la que fa esment el punt
anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació
Harmonitzada.
QUART. Comprometre’s a dotar de crèdit suficient i necessari les
corresponents partides dels pressupostos municipals que s’aprovin pels
exercicis 2022 i 2023, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta
contractació durant les expressades anualitats.
CINQUÈ. Condicionar l’ acord d’autorització i compromís a l’existència de crèdit
adequat i suficient als pressupostos dels exercicis 2022 i 2023.
SISÈ. Convocar la licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats a
partir de la data de remissió de l’anunci a l’oficina de publicacions de la Unió
Europea per a la presentació de proposicions.
SETÈ. Comunicar el present acord al servei d’Intervenció Municipal als efectes
de practicar les anotacions comptables que procedeixin

